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﷽  

  البيان عن حال مزمل السوداين وزمرته أهل اجلهل 
  والكذب والتلبيس والروغان

حفظهما  –الطعن املاكر يف الشيخني العلمني ربيع املدخلي وعبيد اجلابري ..[احللقة الثانية
ما األفاضل -هللا   ]ويف طال

  :ومن وااله أما بعداحلمد والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه 
ففي هذه احللقة نتكلم حول موقف املدعو مزمل فقريي وزمرته من املشايخ السلفيني من 

والذي يطلقون –طالب العّالمتني ربيع املدخلي وعبيد اجلابري كالشيخ عرفات احملمدي 
  .والشيخ عبدالواحد املدخلي والشيخ نزار بن هاشم وغريهم - عليه كبري الّصعافقة

دى كثري من املتابعني ملا جيري يف الساحة السلفية أن الشيخ دمحم بن هادي تكلم معلوم ل
وحّذر يف الفرتة املاضية من الشيخ عرفات احملمدي وإخوانه من املشايخ وأطلق عليهم 

مث تبعه يف ذلك كثري من املتعّصبة املقّلدة ومنهم ! بال حجة وال برهان) الّصعافقة(وصف 
 بن عبدهللا املدخلي وعبيد بن هادي وا كالم األئمة األعالم ربيعمزمل وزمرته حيث عارض

اجلابري الذين مل يقبلوا طعن وحتذير الشيخ دمحم بن هادي من هؤالء املشايخ، فأقام املدعو 
وبعدها أقام املدعو مزمل ) الرد احلاسم على الصعفوق نزار هاشم: (آداب حماضرة بعنوان

وهتك األستار عن الصعافق كشف الستار عن الكذاب نزار (حماضرة أخرى عنون هلا ب
ألكاذيب والطعون يف هؤالء املشايخ واالنتصار لكالم الشيخ دمحم بن هادي ) األشرار مألها 

ت مع الشيخ ! بال دليل صحيح معترب وإمنا اهلوى والكذب والتقليد األعمى وتصفية احلسا
م وعبيد بصورة  بيعاحلال إىل الطعن يف العّالمتني ر  انزار بن هاشم حفظه هللا، بل وصل 

ما مغفلني خبيثة ماكرة ليصورا ما حيث شاؤوا -وحاشامها–مها وكأ   !!!حيركهما طال
وراق ُكتب فيها الرد  -على خالف عادته–ومن العجيب أن مزمًال يف حماضرته ظهر  ممسكاً 
لفصحى، فماهو السر يف ذلك؟   !جاهزًا 
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  :ؤالء املشايخه لىعومن األوصاف اليت أطلقها آداب يف حماضرته 
س عرفات كذابون فّتانون أفّاكون ١ديل(  هذا الصعفوق ) (الصعافقة 

) جمرمني) (نزار ومن معه من الصعافقة وهللا ما عرفوا منهج السلف

  ).خبثاء(

  .إضافة إىل طعون أخرى) الصعافقة اللئام واخلبثاء :(وقال عنهم مزمل 
  

  :ظهما هللا من القوم الطعن املاكر يف العالمتني ربيع واجلابري حف
ً عن املشايخ الذين يسميهم الصعافقة  -يف حماضرة الرد احلاسم–قال املدعو آداب  متحد

:  
) تُفلرت(الداخل على الشيخ ال يدخل إال عن طريقهم هم، والفتوى اخلارجة من الشيخ (

علوا هذا حول املشايخ، ملّا ف ٢وتُعدَّل وبعض الفتاوى خيرج وبعضها ال خيرج، ضربوا سياج
  )يخ يقولوا ليك ده طعن يف املشايخبعد ذلك كل من خيالف هؤالء املشا

مث حكى قصة املكاملة اهلاتفية للشيخ ربيع مع الشيخ دمحم بن هادي واليت كذبوا ولّبسوا يف 
  !أمرها ليومهوا الناس أن الشيخ عبدالواحد يكذب

لشيخ ،ملاذا ارتب! إذًا انتبه:( مث قال    ط؟يقوليك ارتبط 
لشيخ فالن بعينه  لدعوة السلفية، يقوليك ارتبط  انتبهوا للمكر واحليلة وللخباثة وللمكر 

م هم يتحكمون فيما يدخل إىل الشيخ وماخيرج منه   فالن أل
واهم هم، لشيخ إذًا ارتبطت  ال جتعلوا الصعافقة واسطة بينكم وبني ....فأنت إذا ارتبطت 

  )أهل العلم 
  

                                                      
  يعني هؤالء -  ١
 هكذا -  ٢
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  :ل يف حماضرتهوقال املدعو مزم
الواحد املدخلي عندما أراد أن يفنت بني العلمني والشيخني العالمة ربيع  قصة عبد (...

مث حكى قصة املكاملة اهلاتفية للشيخ ربيع مع الشيخ دمحم ) والعالمة دمحم بن هادي املدخلي
الشيخ دمحم بن هادي ما سامع ألن الصوت بقى واطي :(يف آخر القصة قال و  ،بن هادي

دة كأنه الصعفق أبعد التلفون من الشيخ ربيع شوية، قال قلت له تعامل بذكاء ودار عن  :ز
  .دعوتك

الواحد  عبد: ربيع قال وهللا ما أدري ايش يقول ما سامع يخش -
  ).وقفل التلفون بذكاء يعين مع أهل البدع ٣تعاون: يقول: قاليه

  
  أن أحدهم جاء من بالد بعيدة ليزور الشيخ ربيع وجاءه -أيضا–مزمل  و ذكر 

مث  بعد سنة، وطلب منه احلضور ممتلىءاجلدول  له الواحد وأخرج اجلوال وقال عبد الشيخ 
م: (قال   ).والشيخ جوة حفظه هللا ما يعلم هذه األمور نسأل هللا أن يبصره 
  

  :شيخ نزار وقال طاعنًا يف ال
تى له تزكية بل تزكيات كما جاءت تزكية من فضيلة الشيخ (... فهو مشغول وبعد ذلك 

  )الوالد عبيد اجلابري حفظه هللا تعاىل األخرية لنزار
  

فهذا الكالم منهما حيتوي على طعن ماكر يف هذين العاملني اجلليلني، وحماولة إلسقاطهما 
لكذ لتقليد األعمى يف إطالق وصف الصعافقة لطعن يف خواصهما من املشايخ  ب و

  .متّشياً مع كالم الشيخ دمحم بن هادي الذي رّده هؤالء العلماء
من :(والنصيحة ملزمل وزمرته أن يتقوا هللا وحيذروا مغبة الطعن يف العلماء فقد قال السلف  

م الناسالسيما وأن هؤالء األعالم ممن ميُ ) عالمة أهل البدع الوقيعة يف أهل األثر   .تحن 
                                                      

  )تعامل(وإنما نقل العبارة كماهي ) نتعاو(هذا من الكذب على الشيخ عبدالواحد المدخلي فهو لم يقل  -  ٣
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ما هو موقف الشيخ العالمة ربيع بن هادي املدخلي من حتذير الشيخ 
  دمحم بن هادي من الشيخ عرفات وإخوانه ؟

﷽  

  :احلمد  والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد

أن شيخنا العالمة : فقد بلغين عن عدد من الناس يف بعض البلدان قوهلم
يوافق الشيخ دمحم بن هادي وفقه هللا  يف  -حفظه هللا  -ع بن هادي ربي

عرفات احملمدي، .حتذيره مؤخرًا من طالب العلم يف املدينة كأمثال د
  . وبندر اخليربي، وعبدالواحد قافز، وعبداملعطي الرحيلي وغريهم

ذا  -حفظه هللا -وللعلم فقد ذهبت إىل شيخنا ربيع بن هادي  وأخربته 
كذبوا من :  " ب هذا الكالم وقال يل الشيخ حفظه هللام فكذَّ الكال

  ".ينقل عين أنين أوافق الشيخ دمحم بن هادي 

ألدلة على حتذيراته  بل قد طالب شيخنا الربيع الشيخ دمحم بن هادي 
  . عرفات وغريه  فلم جيد عنده ما يسوغ له هذا التحذير.من د

ا مل يقله، ولُيعلم أن الكذب فليتق هللا كل من ينسب لشيخنا الربيع م
كفى : (( ملسو هيلع هللا ىلص عظيمة من العظائم، وليتثبت من النقول واألخبار قال 

ً أن حيدث بكل ما مسع   )). ملرء كذ

  . واحلمد  رب العاملني

  .عبداإلله بن عبد العزيز الرفاعي اجلهين: كتبه

  املدينة النبوية ١٤٣٩/٣/٢٠
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لس أخو مهند الغام●   ديممن حضر هذا ا

و موقف الشيخ العالمة عبيد اجلابري حفظه هللا هو نفس املوقف بل قال دفاعاً عن الشيخ 
  ).حتذير الشيخ دمحم بن هادي ال تغرتوا به: (عبداإلله الرفاعي 

  
  األخرية لفضيلة الشيخ عرفات احملمدي -حفظه هللا–تزكية الشيخ العالمة ربيع املدخلي 

  ورده لطعن من طعن فيه ويف إخوانه
  

  

﷽  
، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد   :احلمد 

فإن الشيخ الدكتور عرفات بن حسن احملمدي من خيار طلبة العلم، وله جهود طيبة يف 
قد توقفت يف موقع مرياث األنبياء، وإين أحث مشرف املوقع الدعوة، وقد بلغين أن دروسه 

ا قيس على استئناف دروس الشيخ عرفات يف اإلذاعة لينتفع طلبة العلم    .خالد 
وقد طعن فيه بعض الناس ويف عدد من إخوانه السلفيني ومل يقيموا على طعنهم أي :  وأقول

ُتْم َصاِدِقنيَ قُ {: حجة، وهذا الطعن ال يقبل، وهللا عز وجل يقول   .}ْل َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنـْ
  .وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه

  .وصلى هللا على نبينا دمحم، وعلى آله وصحبه وسلم
  :قاله

  ربيع بن هادي عمري املدخلي
  ١٤٣٩/٤/٢٧األحد 

http://bit.ly/shrabee14390427 
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حفظه هللا  - ري عبدهللا البخاالدكتور شيخ كالم نفيس لفضيلة ال
  :قال  -تعاىل

له أهل السنة أو مشايخ من اشتهرت عدالته واستقامته وظهر أمره وعدّ (
  :الكالم فيه كما قلنا ..السنة 

نته ؛البينة   إذا جاء طعن فطعن يف سلفيته ويف عدالته ود

كما قال اإلمام أمحد واإلمام ابن نصر وغريهم ، هات البينة ، حىت ولو  
لبينة فإن جاءت البينة قبلت ورد ذلك التعديل كان عاملا يطالب 
  ....الذي جاء سابقا 

بعض الناس يريد أن جيعل رد الكالم أو مطالبة الدليل طريقا للوقيعة يف 
  !ال، أهل العلم

عندما تطلب الدليل ال يعين أنك تطعن فيمن يقول هذا القول أو ينشره 
  .خاصة واحلالة كما ذكر جيب أن يبني

ة اجلرح املفسر ن الطلبة ال يعرف من قواعد الفن إال مسألوهللا كثري م
، لو قلبته ميينا أو ، ما يعرف من هذا الباب إال هذاالتعديلمقدم على 

  .)مشاال ما عرف شيئا

  ] ٣٧-من درس الشيخ حفظه هللا ورعاه على تقريب النووي [
 

  :قال يف كالم له الشيخ محمد بن هادي وفقه اللهبل حىت 

 المفسر هو المبين الموضح واألسباب هي التي تكونالجرح ( 
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 ؟لماذا جرحه، للتوضيح

 ...هذا جرح  )كذاب(مثال أن تقول

كيف : ذاب وأنت ماتعرف عنه الكذب فتقولفمثال قيل عن فالن ك
 ؟كيف حصل هذا الوصف؟ كذاب

 ؟بسبب ماذا

محاضرة بعنوان محاسبة [  )فإذا فسر لك بشيء مقبول قبلت وإال فال
  ]النفس

–وال خيفى على كثري من السلفيني أن هؤالء املشايخ الذين حذر منهم الشيخ دمحم بن هادي 
  .هم مشايخ فضالء درسوا على علماء أكابر والشيخ دمحم نفسه كان يزكي بعضهم -بال بينة

  
م يعرفون علم اجلرح والتعديل ليس هذا بعّشك : (ونقول ملزمل الذي يريد أن يظهر أ

صاحبك ومتبوعك املدعو شهاب عوض يتكلم بكل استخفاف ويقول  ، فهاهو)فادرجي
  )!!!مشي املستشفىاخ دمحم بن هادي شيل شاش وديتول و إذا جرحك الشي:(
  

ت من املدعو    :يف املشايخ الفضالء عرفات وإخوانه  مزمل فقرييوهذه عدة طعو
حلق ديٌن نتقرب به إىل رب العاملني خ(- اصة يف هذا فلذلك نصرة والذب عن عرضه 

م ومن مث جر الشباب  العصر الذي تكالب فيه أعداء السنة على علماء السنة لتشوية صور
ء األسنان سفهاء األحالم فجرة كذابني مثل هؤالء الصعافقة الذين  السلفي إىل شيوخ حد

وا، من هؤالء غ عددا حىت إذا متكنوا لدنينا بعدما تقربوا إليهم سنئاستلوا تزكيات من علما
عافقة اخلبثاء املدعو نزار هاشم الذي لقبه شيخنا دمحم بن هادي املدخلي بصعفوق صال

  ).السودان الكذاب



٨ 
 

زعماء الصعافقة عرفات دمحمي وعبد الواحد  -أي الشيخ نزار– هؤالء ٤ومن شيوخه(-
  ).املدخلي

 الصعافقة ليست القضية قضية حلقات وال وأولئكليست القضية بيننا وبني هذا الصعفق (-
غريها أبدا وإمنا خالف الرجل ومن معه من الصعافيق مع اإلخوة السلفيني خالف منهج 

ولقد بعثنا ( :فمنهج الرسل مجيعا هو الدعوة إىل التوحيد واجتناب الطواغيت كما قال تعاىل
ودعوة هذا وأمثاله الطعن يف ، ...)يف كل أمة رسوال أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت

رهم من العلماء والسكوت عن أهل الشرك والبدع وهذا من أعظم الغش السلفيني وأكاب
  ).للمسلمني كما بني ذلك العالمة الفوزان

يت الشيخ عبد هللا بن صلفيق الظفريي ويقول عن وريقات نزار  (- وبعد هذا الظلم كله 
ا نصيحة موفقة ومؤدبة  .)صعفوق السودان إ

ذا ونشروا أ- وعرض بعض ..(ن الرد كذا وأن الرد كذاوآخرون كذبة فجرة غردوا 
 )صالح كنتوش، زكر العدين: التعليقات للمشايخ

  

ألدلة املوثقة قالوا املفرتض الشيخ  ٥نالحظ ملّ (- الشيخ دمحم بن هادي جرحهم وطعن فيهم 
ما كان يتكلم النو ده سبب الفتنة للسلفيني كان يسكت جيب عليه السكوت وانظر هنا إىل 

ألدلة ا يُ ملّ : قة تعلم تناقضهم الرهيب العجيبكالم الصعاف سألوا عن رد الشيخ الذي كان 
سألوا عن كذب الصعافقة على الشيخ الذي هو يقولوا كان جيب عليه أن يسكت، وملا يُ 

تان وكذب وفجور يقولون مؤدبة وموفقة ويقولون تنشر واستفيدوا  خارج من األدلة وكله 
  .)منها ويقولون الرد مجيل

                                                      
ويلبّس على أمثاله أن الشيخ عرفات والشيخ عبدالواحد من شيوخ الشيخ نزار وهذا  مزمل يكذب حتى في التاريخ -  ٤

وغيره من المشايخ ولكن  ربيعالعالمة دامى طالب الشيخ نهج السلفي ، والشيخ نزار من قكذب ، فهم إخوانه على الم
 !لخبثه ومكره يصفّي حساباته بالكذبمزمال 

  عندما: أي -   ٥
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لكبار فرتة من  هم(- يف احلقيقة الشيوخ احلقيقيون لصعفقي السودان مع أنه كان يتمسح 
الزمان ولكن هللا فضحه اآلن فعرفنا أن كباره احلقيقيني يف نظره هم عرفات احملمدي 

وعبدالواحد مدخلي وعبداإلله الرفاعي ومهند بتار ألن نزار طعن يف الكبار ملا طعن الكبار 
حلق   .)يف الصغار 

فكم  ترى كانوا سببا يف ضياع  كثري من الدعاة وكثري من الشباب السلفي وكم فرقوا (-
- بينهم ،فسبحان هللا يسعون إلسقاط علماء السلفيني ويسكتون عن أهل البدع اخلوارج 

م عن هاين بن بريك الذي خرج على احلاكم ودعا الناس   -أعين هؤالء الصعافقة كسكو
إخل  ...ظاهر على احلاكم ودعا إىل الدميوقراطية ودعا إىل احلرية للخروج على احلاكم والت

يسكتون عنه وهم مع ذلك كله فرحوا ملا طعن طالب علم صغري كنزار هاشم الصعفوق يف 
عامل كبري  ويف نفس الوقت يغضبون ويصرخون ملا جرح عامل كبري كالشيخ دمحم بن هادي 

    !)نصاف يف فهم الصعافقة ؟طال وشبا صغارا فهل هذا هو العدل واإل

  :تلبيس مزمل يف مسألة عطا 

فإذا كان نعم  -هذا الكالم للصعافقة-هل أسامة عطا مبتدع عندكم (: قال مزمل فقريي
من  مل نسمع حنن أبدًا من العالمة ربيع وال من أحد نا األكابر؟ئمبتدع فمن بدعه من علما

  ).بدعه ممن، إيتو بعامل واحد غريه من العلماء تبديع أسامة بن عطا
  !وهذا تلبيس منه فال يلزم من التحذير من أسامة عطا تبديعه
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